
المرجانية الشعاب  قضايا  على  العمل  من  ِعقد  إطالق 

التحدي الذي نواجهه في الحفاظ، وفرصة السياسة

كما هو مفصل في التقييم العالمي الذي أجراه الفريق الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم 
األيكولوجية، والتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عن المحيطات والغالف الجليدي، واتفاقية 

التنوع البيولوجي، فإن النظم األيكولوجية للشعاب المرجانية مهددة بشكل كبير نتيجة لتغير المناخ وغيره من آثار 
األنشطة البشرية.

 
في مؤتمر األطراف CoP15( 15( التفاقية التنوع البيولوجي في عام 2021، ستعتمد األطراف في اتفاقية التنوع 

البيولوجي )CBD( إطاًرا عالميًا للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتضع أهدافًا مشتركة وأهدافًا عملية المنحى لتوفير 
الزخم إلجراءات الحفظ على مستويات متعددة. هذه لحظة سياسية حاسمة لتحسين الغايات واألهداف العالمية المتعلقة 
بالشعاب المرجانية، بما في ذلك وضوحها والمؤشرات التي نستخدمها لقياس التقدم، لدفع إجراءات الحفظ التي تحافظ 

بشكل فعال على التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية وفوائدها االجتماعية واالقتصادية على النطاقات ذات الصلة. 

 توصيات جمعية المحافظة على الحياة البرية ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي المؤدية 
)CoP15( 15 إلى مؤتمر األطراف

اتفاق الحكومات والخبراء من خالل المبادرة الدولية للشعاب المرجانية )ICRI( على ما هو مطلوب

تحدد المسودة الحالية إلطار اتفاقية التنوع البيولوجي لما بعد 2020 أهدافًا موجهة نحو النتائج، 
بما في ذلك حالة النظم البيئية الطبيعية، و"أهداف فعلية" قابلة للقياس لعام 2030 بشأن أدوات 

مثل التخطيط المكاني وتدابير الحفظ على أساس المنطقة. سيطبق العديد من هذه األهداف والغايات 
على الشعاب المرجانية، ولها أماكن للمأوى واضحة للمؤشرات ذات الصلة بالشعاب المرجانية.

اتفقت جمعية الحفاظ على الحياة البرية WCS وأعضاء آخرون في المبادرة الدولية للشعاب المرجانية 
)ICRI(، بما في ذلك 40 دولة تحتوي أراضيها على معظم النظم البيئية للشعاب المرجانية في العالم، 

 بتوافق اآلراء على التوصيات المهمة ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن هذه المسودة. 
تشمل التوصيات رفيعة المستوى ما يلي: 

"االعتراف الواضح والصريح بالنظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية"، بما في ذلك من خالل 	 
مراجع واضحة في األهداف والغايات؛  

"االحتفاظ بلغة تتعلق بسالمة ومرونة النظم اإليكولوجية" في الغايات واألهداف، للحفاظ 	 
على جميع قيم التنوع البيولوجي واالستفادة من دور الشعاب المرجانية؛ و 

"اإلدراج الصريح لمؤشرات الشعاب المرجانية ذات الصلة" ألهداف وغايات ما بعد 2020، 	 
بما في ذلك المؤشرات المدرجة في التوصية )انظر الصفحة التالية(.
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أعضاء جمعية الحفاظ على الحياة البرية WCS والمبادرة الدولية للشعاب المرجانية )ICRI( متفقون على مؤشرات الشعاب المرجانية الحرجة

 ICRI أوصى أعضاء .)CoP15( 15 ستتبنى أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي إطار عمل للمراقبة مع مؤشرات لألهداف والغايات المعتمدة في مؤتمر األطراف
بمجموعة من المؤشرات، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(:

تعمل جمعية الحفاظ على الحياة البرية WCS على الحفاظ على الشعاب المرجانية في العديد من البلدان، وهي على استعداد لدعم األطراف لتوسيع نطاق الرصد 
.MERMAID واإلبالغ بما في ذلك من خالل األدوات عبر اإلنترنت مثل 

مالحظة حول إعادة إحياء الشعاب المرجانية: لم نثبت أنه يمكننا إحياء النظم البيئية المعقدة مثل الشعاب المرجانية على نطاقات مكانية أو زمنية تسمح لنا بتحقيق أهداف 
التنوع البيولوجي المشتركة. لذلك، نحث األطراف على التركيز على االحتفاظ بالشعاب المرجانية القائمة، والتخفيف من التهديدات الحالية.  

يجب أن نكرس الموارد الالزمة وأن نبني القدرات للتنفيذ

في مؤتمر األطراف CoP15( 15( التفاقية التنوع البيولوجي، كما يتبنى األطراف التوجيه نحو اآللية المالية، مرفق البيئة العالمية، ألجل دورته الثامنة لتغذية الموارد. 
في ذلك التوجيه، نوصي لألطراف بالتالي: 

أن تدرج من ضمن النتائج الحفاظ على االمتداد الحالي للنظم األيكولوجية للشعاب المرجانية وتكاملها، مع تحسين قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف طويل المدة؛	 
أن تحدد بوضوح مجموعة من اإلجراءات العاجلة والذكية مناخيًا، استناًدا على أدلة، والتي من شأنها التصدي بشكل شامل للتهديدات التي تتعرض لها الشعاب 	 

المرجانية، وموائمة تلك الجهود للتحقق من أنها مكملة لجهود الصندوق العالمي للشعاب المرجانية من أجل حماية النظم األيكولوجية للشعاب المرجانية واستعادتها 
وإعادة إحيائها، وتحويلها.

أن تعطي أولولية لبناء القدرات لمراقبة حالة النظم األيكولوجية للشعاب المرجانية بشكل فاعل، من أجل قياس نجاح اإلجراءات، وإعالم اإلدارة التكيفية على ذلك، 	 
ودعم اإلبالغ الوطني.

أن تدعو إلى حماية النظم األيكولوجية للشعاب المرجانية كحل للتغير المناخي المستند على الطبيعية، مثل تلطيف المخاطر الطبيعية، إلدراجها في التنوع البيولوجي 	 
الوطني و سياسات المناخ.

إن جميعة حماية الحياة البرية تملك توصيات أكثر تفصياًل حول هذه المسألة، ويسعدها أن تشارك ذلك مع األطراف المعنية. 

الغطاء المرجاني الحي والتكوين
يعتمد كل من أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي الغطاء المرجاني الحي. تراقب جمعية 

المحافظة على الحياة البرية وشركاؤنا كذلك الغطاء المرجاني الحي، ويبين العلم لنا أن الشعاب تحتاج إلى نسبة 10% من 
الغطاء المرجاني الحي كحد أدنى من أجل نمو الشعاب، إضافة إلى عتبة احترازية بنسبة حوالي 30-50% من الشعاب 

المرجانية لتأمين أهداف التنوع البيولوجي ومصايد األسماك.

غطاء الطحالب اللحمية والمجموعات القاعية األساسية األخرى
جمع البيانات عن النسبة المئوية للطحالب اللحمية والمجموعات القاعية الرئيسية األخرى )مثل البكتيريا الزرقاء 

واألعشاب البحرية(، التي جمعت جنبًا إلى جنب مع الغطاء المرجاني الحي، يحسن فهم تكوين النظام اإليكولوجي 
ووظيفته. 

وفرة ووزن أسماك الشعاب المرجانية
إن تقييمات الكتلة الحيوية لألسماك تبين الوضع اإليكولوجي والسمكي للشعاب المرجانية. يوضح علم WCS أن ما 
ال يقل عن 500-600 كجم / هكتار مطلوب للحفاظ على إنتاجية مصايد األسماك، ووظيفة النظام البيئي، والتنوع 

البيولوجي. 
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